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چکیــده | آیینهــا ،رســوم و عــادات جــاری در زندگــی مــردم ،ریشــه در باورهــا و اعتقــادات آنــان دارد.
در ایــران از گذشــتههای دور تاکنــون آمیختگــی تفریــح و گــردش بــا زیــارت اهــل قبــور توســط اعضــای
خانــواده و دوســتان و آشــنایان رســم بــوده اســت ،بهخصــوص زیــارت و احتــرام مــزار امامــان ،امــامزادگان و
بــزرگان دیــن کــه معنویــت و صفــای ویــژهای دارد .زیــارت و گــردش آیینــی در قالــب ســفرهای کوتاهمــدت
رســم و ســنت دیرینــی اســت کــه تاکنــون برجــای مانــده اســت .ایــن رســم کــه بیشــتر بــه صــورت جمعــی
برگــزار میشــود،کودکان خردســال تــا جوانــان و ســالخوردگان را گــرد هــم آورده و اوقــات خــوش و دلپذیــر را
بــرای مــردم رقــم میزند.گردشــگری آیینــی عــاوه بــر تفریــح و زیــارت موجــب حفــظ و پویایــی مکانهــای
تاریخی-مذهبــی میشــود کــه میــراث بــاارزش ایــن مرزوبــوم بــه شــمار میرونــد.

واژگان کلیدی | گردشگری آیینی ،سنت ،زیارت ،مکانهای مقدس ،طبیعت.
فرضیــه | گردشــگری آیینــی از بهتریــن راههــای شــناخت فرهنــگ جوامــع اســت کــه عــاوه بــر برخــورداری
از مواهــب افزایــش معرفــت گردشــگران ،موجــب همبســتگی اجتماعــی و تقویــت تعامــات انســانی و تاریخــی
میشــود .رواج ایــن شــیوه از گردشــگری در جامعــه ایــران بــا شــرایط فرهنگــی آن ســازگار اســت و بــه دلیــل
ابعــاد مشــارکتی قــوی آن ،بــه ســرمایهگذاری گســترده نیــاز دارد.

گردش و خاطره

ک روز و چنــد روز یــا ســفرهای
گــردش و ســفر ،خــواه یــ 
طوالنــی در فرهنــگ ایرانیــان صرفــاً جنبــۀ تفریحــی نداشــته
بلکــه بــا باورهــا و عقایــد آنهــا در ارتبــاط بــوده اســت .از
گذشــتههای دور کــه عقایــد طبیعتگــرا مــردم را بــه
دامــن کــوه ،دشــت و پــای چشــمه و رودخانــه یــا بــر بلنــدای
کوههــا دعــوت میکــرد ،تفریــح و ســرگرمی بــا نیایــش آب،
درخــت و ســپاس و شــادی در بزرگداشــت آتــش تــوأم بــود.
بعدهــا کــه نیایشــگاهها در کنــار عناصــر مقــدس بنــا شــدند و
ایــن اماکــن محــل برگــزاری مراســم آیینــی و تجمــع مــردم شــد،
* shjavadi@ut.ac.ir
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فرصتــی بــرای نیایــش و گــردش توأمــان را پدیــد آوردنــد .ایــن
رســم و ســنت در دوران اســامی نیــز ادامــه یافــت و مکانهــای
مقــدس پیشــین بــه زیارتــگاه بــزرگان دیــن ،زاهــدان و عرفــا
تبدیــل شــد ،بــه طــوری کــه هماکنــون در جایجــای ایــران در
شــهرها و روســتاها شــاهد اینگونــه گردشهــای آیینــی هســتیم.

زیــارت قبــور عزیزانــی از خانــواده و دوســتان نیــز در ردیــف همین
ی و گــردش بــوده کــه مبتنیبــر وظیفــه و اعتقــاد دینــی
ســرگرم 
اســت .بهشــتزهرای تهــران و دیگــر گورســتانها در نقــاط
مختلــف ایــران هــر پنجشــنبه و جمعــه و در ایــام تعطیــل مذهبــی
و ملــی شــاهد حضــور زائرینــی هســتند کــه گاه از صبــح تــا غروب
بســاط پهــن کــرده و بــا یــاد عزیــزان ازدسـترفته دور هــم جمــع
میشــوند و میــوه و شــیرینی و حتــی ناهــار میخورنــد و بــه
فاتحهخوانــی و ذکــر خاطــرات گذشــته میپردازنــد (تصویــر.)۱

گردشگری آئینی | شهره جوادی
ســفرهایی کــه در ایــام تعطیــل نظیــر نــوروز ،اعیــاد مذهبــی
و ایــام عــزاداری ســاالر شــهیدان بــه پابــوس امامــان معصــوم
و امــامزادگان ،انجــام میشــود نیــز از همیــن جملهانــد و
بهگونــهای گــردش و اســتراحت را بــا حالوهــوای روحانــی و
معنــوی در هــم میآمیــزد (تصویــر .)۲درگذشــته در ســفرهای
زیارتــی تــا یــک مــاه بــه مشــهد مقــدس و گاه شــش مــاه را در
کربــای معــا و در جــوار حــرم امــام حســین (ع) و حضــرت
علــی (ع) ســاکن میشــدند .از نســل میانســال امــروز شــاید در

ایــران کمتــر کســی باشــد کــه خاطراتــی شــیرین از ســفر زیــارت
امــام رضــا (ع) ،حضــرت معصومــه و حضــرت عبدالعظیــم نداشــته
باشــد و یــا گــردش و پیکنیــک در اماکــن مصفایــی چــون مــزار
امامزادههــا ،پیــران و بــزرگان دیــن را در جــوار چشــمه ،رودخانــه،
ســبزهزار و درخــت و بــه قــول قدیمیهــا هواخــوری را تجربــه
نکــرده باشــد.

از شــیرینترین خاطــرات کودکــی و نوجوانــی بــرای نســل
ســالخورده و میانســال ایرانــی ،جــادۀ امــامزاده داوود و کــوه

تصویر: 5گورســتان بهشــت زهرا-تهران .افراد با گردهمایی و مراسم فاتحهخوانی به یاد عزیزان از دست رفته ،سنت زیارت و تفریح را توأمان بهجا میآورند،
تهران .مأخذ http://tnews.ir/news/af9459647622.html :

تصویر : 5زیارت و گردش آیینی در امامزاده صالح ،شــمیران ،تجریش ،تهران .مأخذ http://aghigh.ir/fa/news :
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بیبیشــهربانو اســت بــا کولــه بــاری از فــرش ،ســماور ،چــراغ
پریمــوس و زنبــوری ،بقچههــای خوراکــی و نــان و مایحتــاج
چنــدروزه کــه بــار قاطــر میکردنــد و بچههــا شــاد و ســرخوش،
پیــر و جــوان بــه شــوق حاجــت گرفتــن مســیر طوالنــی
کوهســتان را بــه ســختی امــا بــا صفــا و صمیمــت و پیوندهایــی
کــه بــا همســفران در راه پیــش میآمــد ،میپیمودنــد و در ایــن
راهپیمایــی و تــاش جســم و روح خــود را جــا میبخشــیدند
(تصاویــر  ۳تــا .)5

همیــن خاطــرات بــرای اهالــی یــزد در زیارتــگاه «پیــر ســبز» ،کــه
زرتشــتی و مســلمان را فــرا میخوانــد و همچنیــن بــرای بســیاری
دیگــر از اماکــن مقــدس آیینهــای مشــابه تاکنــون حفــظ شــده و
موجــب اســتمرار و بقــای اعتقــادات ســاکنان در قالــب ایــن رســوم
و آیینهــا میشــود .بــاور دیریــن حیــات پــس از مــرگ و پیونــد
ایــن جهــان بــا ســرای باقــی بــه ایــن مکانهــا و عناصــر مقــدس
آن روح میبخشــد و توســل بــه نمادهــای طبیعــی یــا عناصــر
نمادیــن کــه در گــذر زمــان بــه دســت مــردم خلــق شــده موجــب
آرامــش و حیاتــی بامعنــا و مفاهیــم عمیــق میشــود و بخشــی از
زندگــی اجتماعــی مــردم را رقــم میزنــد.

تلفیــق مکانهــای آئینــی بــا رفتارهــای اجتماعــی بــه پدیدآمــدن
منظرهــای فرهنگــی خاصــی در ســرزمین میانجامــد کــه مطالعــه
آنهــا روایتگــر صادقــی از تاریــخ آن ســرزمین اســت.

در طیــف وســیعی از گردشــگری آیینــی ،آداب و ســنن وابســته
بــه بســتری هســتند کــه ایــن آیینهــا در آن جــاری میشــوند

تصویر : 3نمای کلی زیارتگاه بیبی شــهربانو .عکس  :ایو لوژنبول.1393 ،
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یــا بــه عبــارت دیگــر باورهــا در حکــم روح مــکان بــوده و بــه آن
حیــات میبخشــند .ایــن مکانهــا و منظرهــا همچــون نیــروی
محرکــه ثابــت و پایــدار جامعــه بــه بقــای حیــات اجتماعــی و
فرهنگــی جوامــع مــدد میرســاند.

گردش و آیین

ایرانیــان بــا تمــدن کهــن خــود ،مجموع ـهای از مظاهــر فرهنگــی
متفــاوت را بــه جهــان عرضــه داشــتهاند .از جملــه منظــر آیینــی
اســت کــه از دیربــاز در فرهنــگ آنان وجود داشــته اســت« .انســان
عصــر ســنت ،جهــان بیــرون از خــود را دارای معنایــی میدانســت
کــه وظیفه دارد آن را کشــف کنــد» (منصــوری)۲:۱۳۸۷ ،؛ ازاینرو
بــرای طبیعــت و عناصــر آن اســطورهها ســاخته و بــا آن زیســته
اســت .اســطورهها بهتدریــج جــای خــود را بــه باورهــای مقــدس
و ادیــان اولیــه ســپردند .زیــارت شــاخهای مهــم در گردشــگری
آیینــی اســت کــه ارتبــاط بســیار قــوی بــا عناصــر اســطورهای
دارد .گرچــه در زندگــی مــدرن ســنتها کمرنــگ شــده ،امــا
همچنــان در مرزوبــوم ایــران فرهنگــی شــاهد بــروز زیارتهــای
اســطورهای و آئینــی هســتیم.

گردشــگری ،نظامــی پیشــرفته بــرای معرفــت بــه شــمار میآیــد
کــه هــدف آن تحقــق رشــد و حرکــت بــه ســوی کمــال اســت
(همــان  .)۳۰:گردشــگری منظــر ترکیبــی از فضــای جغرافیایــی،
معمــاری ،تاریخــی و فرهنگــی را در پیونــد عمیــق بــا ادراک
حســی و هویتــی انســان معرفــی میکنــد (پرچکانــی.)۳۴:۱۳۹۳ ،

گردشگری آئینی | شهره جوادی

تصویر : 4چشمه و غار مقدس در مقبره بیبی شهربانو ،تهران .عکس  :ایو
لوژنبول.1393 ،

تصویر : 5گردش و پختن غذای نذری در مقبره بیبی شهربانو ،تهران .عکس :
ایو لوژنبول.1393 ،

در نتیجــه میتــوان گفــت گردشــگری آیینــی حاصــل پیونــد ســفر
بــا فرهنــگ اســت؛ ســفری کــه بــه واســطه آن انســان بــا تجربــه
آئینهــا موفــق بــه کشــف اعتقــادات و باورهایــی میشــود کــه
در روح مــکان جــاری اســت و ریشــه در فرهنــگ کهــن جامعــه
دارد .آیینهــا اکثــرا ً وابســته بــه زمیــن و مــکان هســتند ،بــه
عبارتــی مــکان و آییــن در قالــب یــک موجــود زنــده بــه حیــات
خــود ادامــه داده و میدهند.گردشــگری آیینــی نــوع خاصــی از
گردشــگری فرهنگــی اســت کــه آدمــی را بــا اعتقــادات و باورهــای
برخاســته از یــک جامعــه خــاص آشــنا میکنــد (جــوادی و
غضنفــری.)۷۰:۱۳۸۸ ،

فرانســه از ایــن نمونههاســت کــه زائــران پــای پیــاده و بعضــاً
روی زانــو بــا شــمع و تســبیح و ذکرگویــان در راه مقــدس گام
برداشــته و بــه امیــد بــرآورده شــدن حاجــت بــه کــوه ،چشــمه
و غــار کــه نمادهایــی از رویدادهــای تاریخــی -مذهبــی اســت،
متوســل میشــوند .آیینهایــی کــه در ایــن زیــارت و گــردش
مرســوم بــوده و تاکنــون تــداوم یافتــه ،شــباهتهایی بــا رســوم
گردشــگری مذهبی-آیینــی ایرانیــان دارد (تصاویــر  8تــا .)11

گــردش و زیــارت در جوامــع اروپایــی و بیــن مســیحیان
ســنتگرا نیــز مرســوم اســت .زیارتــگاه «فاطیمــا» در لیســبون
پرتغــال (تصاویــر 6تــا  ،)7صومعــه «ســنت اودیــل» در اســتان
آلــزاس فرانســه کــه بــر بلنــدای منطقـهای کوهســتانی واقــع شــده
اســت ،غــار و تندیــس حضــرت مریــم در دهکــدۀ کوهســتانی
لــورد در جنــوب فرانســه و صومعــۀ «سنمیشــل» در شــمال

تابســتان  ۱۳۹۰همــراه بــا گــروه ســفرهای علمی-اکتشــافی
«نظــر» ،ظهــر یکشــنبه بــه زیارتــگاه فاطیمــا در لیســبون
پرتغــال رســیدیم کــه بــا جمعیــت عظیــم زائــران مواجــه شــدیم.
مســیحیانی کــه از شــهرها و مناطــق دور و نزدیــک بــه زیــارت
آمــده بودنــد .مراســم آیینــی بــر بلنــدای کــوه و در جــوار آتــش
افروختــه برگــزار و کشــیش در حــال ســخنرانی بــود .در شبســتان
کلیســای همیــن زیارتــگاه ســنگ قبــر ســه چوپــان خردســال،
یــک دختــر و دو پســر قــرار دارد کــه مســیحیان معتقدنــد «ســنت
آن» یــا مریــم مقــدس در ایــن مــکان برابــر آنــان ظاهــر شــده کــه
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تصویر: 6زیارتگاه فاطیما ،لیســبون ،پرتغال .مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.

ایــن روایــت بــه تقــدس مــکان انجامیــده اســت (تصویــر  .)12در
بــاور مســلمانان نیــز حضــرت فاطمــه (س) اینگونــه روایــات در
ارتبــاط بــا اماکــن مقــدس در جــوار کــوه ،چشــمه یا درخــت خاص
وجــود دارد کــه غالب ـاً بــه باورهــای پیــش از اســام بازمیگــردد.
درگــذر زمــان ایــن مکانهــای زیارتــی بــه گردشــگاههای آیینــی
تبدیلشــدهاند و توانســتهاند روح مــکان و باورهــای معتقــدان را
در قالبــی نــو حفاظــت کننــد.

آیینهایــی همچــون کارناوالهــای شــادی کــه در تابســتان و
روزهــای مشــخصی از ماههــای میــادی در بســیاری از شــهرهای
اروپایــی برگــزار میشــود نیــز در ارتبــاط بــا همیــن باورهاســت
و ریشــه در تاریــخ و فرهنــگ مذهبــی آنــان دارد .کاتولیکهــا
نیــز همچــون مســلمانان کــه جشــن و نمــاز عیــد فطــر دارنــد،
پــس از روزهداری در جشــنی مذهبــی بــا نیایــش و شــکرگزاری بــه
خــوردن و آشــامیدن میپرداختنــد .امــروزه ایــن مراســم منحصــر
بــه جشــن و پایکوبــی و خوشگذرانــی شــده اســت .امــا تمامــی
نمادهــا و عناصــری کــه در مراســم آیینــی راهپیمایــی و جشــن
خیابانــی بــا خــود حمــل میکننــد ،شــامل آالت ،ابــزار ،انــواع
ماسـک ،ســرود و رقصهــای آنــان ریشــۀ مذهبــی -تاریخــی دارد
کــه صرفـاً بــه صــورت تقلیــدی قرنهاســت کــه تکــرار میشــوند
(تصاویــر  12و .)13
تصویر  :7زیارتگاه فاطیما ،لیســبون ،پرتغال .مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.
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در دوران اخیــر برخــی از اماکــن مذهبــی -آیینــی در ایــران
بــه قطــب گردشــگری تبدیــل شــدهاند .بخــش بزرگــی از
مــردم حتــی برخــی از خــواص ایــن ســنتها را بــه دلیــل

گردشگری آئینی | شهره جوادی

تصویر: 8تپه ســنت اودیل ،ایالت آلزاس -فرانسه ،مجموعه صومعه-کلیسا .مأخذ Koehler & Fischer, n.d :

ل و هــوای روحانــی
پیونــد بــا طبیعــت ،نیــاز بــه معنویــت و حــا 
در زندگــی مــدرن و پرمخاطــرۀ امــروز حفــظ کردهانــد.
حمایــت از ایــن جریــان اجتماعــی و معرفتــی ،نگهــداری از
ایــن میــراث تاریخــی -آیینــی نیازمنــد شــناخت صحیــح و
دور از خرافــه و ســاماندهی مکانهــای مرتبــط بــا آنهــا اســت.

برخــی از ایــن مکانهــا در اثــر توســعههای بیرویــه و عــدم
شــناخت متولیــان از بیــن رفتــه اســت یــا کمتــر بــه آن رســیدگی
میشــود .ایجــاد امکانــات رفاهــی و مدیریــت برنامههــای
فرهنگــی موجــب رونــق گردشــگری آیینــی میشــود.

آئینهــا نمــود بیرونــی باورهــا و اعتقاداتــی اســت کــه از
فرهنــگ جامعــه برمیخیــزد؛ مطالعــه و شــناخت آنهــا

تصویر : 10چشمه مقدس .مأخذ Koehler & Fischer, n.d :

تصویر : 9مکانی زیارتی -تفریحی برای اســتفاده تمام گروههای سنی .مأخذ :

Koehler & Fischer, n.d

تصویر : 11ســایه قدیمی درختان به لیمو (درختان کهنسال که حکایت از
قدمــت محل و بناهای مقدس آن دارند) .مأخذ Koehler & Fischer, n.d :
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ضــروری اســت و زمینــهای بــرای احســاس تعلــق خاطــر
بــه ســرزمین و فرهنــگ جوامــع بــه شــمار مــیرود .توســعه
امکانــات در زمینــه آمــوزش گردشــگری تاریخی-طبیعــی
و زیارتی-آئینــی و تقویــت راههایــی کــه بــه رشــد وحــدت
اجتماعــی میانجامــد ،الزم بــوده کــه ایــن مهــم منجــر بــه
همبســتگی فرهنگی-اجتماعــی در جامعــه ایــران خواهــد بــود
و زمینهســاز ارتبــاط گردشــگری ایــران بــا دیگــر جوامــع جهــان.

اشــاعۀ این شــیوۀ گردشــگری کــه ریشــه در فرهنگ کهــن ایرانیان
دارد ،از یکســو بــه جامعــه انــرژی و روح میبخشــد و از ســوی
دیگــر گردشــگران خارجــی را بــا تفکــر ،آداب و رســوم جامع ـهای
پویــا بــا ارزشهــای اخالقــی ویــژه و تفریحــات شــیرین خانوادگــی
آشــنا میســازد .توســعه و هدایــت گردشهــای ســالم و تفکــر
برانگیــز بــرای نســل جــوان و نوجــوان کشــور در صورتــی کــه بــا
آمــوزش و آگاهــی همــراه باشــد و صرفـاً به تکــرار و تقلیــد خالصه
نشــود ،موجــب تــداوم هویــت و حفــظ فرهنــگ نیــاکان میشــود.
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نیــاز انســان بــه تفریــح و آرامــش و آمیــزش این مهــم بــا اعتقادات
دینــی موجــب پیدایــش گونـهای خــاص از گردشــگری شــده کــه
از گذشــتههای دور تاکنــون برجــا و اســتوار مانــده اســت .تقویــت
گردشــگری آیینــی امــری مهــم در شــناخت و توســعه فرهنــگ
غنــی و دیرپــای ایرانــی -اســامی بــه شــمار م ـیرود .از طرفــی
ایــن مهــم موجــب حفــظ مکانهــای زیارتی-تفریحــی شــده کــه
بــا نیازهــای امــروزی بعضـاً در امــر مرمــت و زیباســازی آنهــا نیــز
کوش ـشهایی بــه عمــل آمــده اســت.
ایــن اماکــن کــه نشــانهها و نمادهایــی از آیینهــای کهــن و
امــروزی را هــم زمــان عرضــه میدارنــد ،در زمــره میــراث بــاارزش
تمــدن و هنــر ایــن مرزوبومانــد کــه حفــظ و نگهــداری آن بــه
شــکل اصیــل و ســنتی بســیار مهــم اســت ،زیــرا ایــن مکانهــا

تصویــر : 12کارناوال پاریس در دهه  50میالدی .مأخذ http://heroeswiki.com/Where_Is_Hiro :
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جلوههــای تــداوم فرهنگی-مذهبــی از گذشــتههای دور تاکنــون
هســتند .چنیــن میــراث غنــی ،زنــده و پویــا در زمینــه گردشــگری

آیینــی در جهــان موجــب ســربلندی و تفاخــر اســت.
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